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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji syukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, karunia, dan anugerah yang diberikan-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir BAB 1 ini yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis Konsekuensi Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian 

Campuran Yang Timbul Pada Hubungan Hukum Antara PT. Gojek Indonesia, 

Pengemudi Gojek, Dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa”. Tugas ini disusun guna 

memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan  tugas akhir perkuliahan. Dalam hal 

ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini mengingat 

terbatasnya waktu, pengetahuan, dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan 

hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca, pembimbing maupun penguji yang kelak nantinya akan berguna di suatu 

saat untuk menambah wawasan penulis dan diharapkan dapat dipakai sebagai 

referensi oleh mahasiswa hukum maupun masyarakat luas. 

 Dalam pembuatan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Christin Septina B. SH., LL,M, selaku dosen 

pembimbing yang telah banyak membantu selama penulisan Skripsi  ini. Ucapan 

terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Johannes Ibrahim, S.H., 
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M.Hum, selaku Dosen Wali dan seluruh dosen beserta staf pengajar Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Marantha serta keluarga, sahabat, teman-teman yang penulis 

kasihi, yang selalu memberikan pembelajaran, dukungan, motivasi, dan semangat 

yang diberikan selama ini. 

 Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah 

diberikan pihak-pihak yang bersangkutan, semoga Tuhan Yang Maha Esa 

membalasnya dengan limpahan rahmat kepada kita semua. Semoga tulisan ini bisa 

bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, penulis 

menyadari bahwa dalam pembuatan tulisan ini masih jauh dari sempurna untuk itu 

penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata penulis 

sampaikan terima kasih 

 

 

Bandung, 22 Mei 2017 

Penulis, 

 

       Jemy Hadian 

 


	1088001_Cover 1
	1088001_Cover 2

